MIKLAVŽEV ZVON
Župniji Sevnica in Zabukovje
24. nedelja med letom
12. september 2021
V tem tednu začenjamo novo veroučno leto. Kot kaže bo
tudi to veroučno leto zaznamovano z Covidom-19. Tudi v
veroučnih prostorih bomo upoštevali navodila NIJZ in
priporočila Slovenske škofovske konference.
Začetek šolskega in veroučnega leta nas vabi, da
skupaj stopimo na pot odkrivanja lepote vere in
krščanskega življenja, in s tem poglobimo svoj osebni
odnos do Boga. Sestavni del verske vzgoje pa sta tudi
posredovanje verskega znanja in uvajanje v življenje po veri. Vsi skupaj radi
molimo za mlade, da se bodo veselili svoje vere in v njej rastli. K verskemu
življenju prav gotovo tudi spada reden obisk nedeljske sv. maše. Nedeljska sv.
maša je srečanje z Jezusom in tako višek uvajanja v krščanstvo in temelj naše
vere v Jezusa Kristusa. Pri maši se osebno srečamo z Gospodom, mu
prinašamo svoje skrite prošnje, težave in zahvale ter si »napolnimo baterije«
za prihajajoč teden.
Zato vas spoštovani straši, dragi otroci vabimo k rednemu obisku sv.
maše. Otroci dobijo na koncu maše liturgične listke, ki jih nalepijo v liturgični
zvezek. Liturgični zvezek ni namenjen samo preverjanju obiska nedeljske
maše, ampak želi biti pripomoček in spodbuda za reden obisk nedeljske sv.
maše. Zaradi razmer preteklega leta smo se kar odvadili hoditi k sv.
maši. Resnično polagam na srce staršem veroukarjev, da zopet usmerite
svoje otroke k sveti maši, saj bo tako dobil smisel ves trud, ki ga
vlagamo v versko vzgojo otrok. To vabilo pa velja tudi za starše!
Verouk naj ne bo samo še en dodatni krožek ali dejavnost na vašem
in otrokovem koledarju. Naj bo verouk resnično šola za življenje. Vera, ki smo
jo vsi skupaj prejeli od naših prednikov, naj bo vera življenja oziroma naše
življenje.

Molitev za blagoslov v šolskem in veroučnem letu
Jezus, moj prijatelj,
bodi z mano v tem šolskem in veroučnem letu.
Vodi moje misli, ko bodo zašle.
Vodi moje besede, da bodo prijazne.
Vodi moje roke, da bodo delale dobro.
Vodi moje noge, da bodo hodile po pravih poteh.
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Pomiri me, ko me bo strah.
Potolaži me, ko me bo dajala žalost.
Spodbudi me, ko bom brez moči.
Prebudi me, če se me bo lotila lenoba.
Hvala ti, ker me imaš rad.
Hvala ti, ker si vedno ob meni.
Amen.

VEROUK 2021 – 2022
Z veroukom bomo začeli v tem tednu. V
glasilu je predstavljen okvirni urnik za novo
veroučno leto. Zaradi razmer, ki vladajo
(nevarnost okužb), smo se odločili (podobno
kot lani), da bo imela verouk na en dan
samo ena veroučna skupina. Zato bo verouk
za posamezni razred na 14. dni po 1,5 ure.
V prvem tednu bo verouk za 1., 3., 4. in 5.
razred, v drugem tednu pa za 2., 6., 7. in 8.
razred. Vsak razred ima dve možnosti: ob
13.30 ali ob 16.00. V prvi skupini imajo prednost »vozači«. Če bo
prišlo do kakšne spremembe, boste obveščeni.
Za prvi razred bo vpis v sredo, 15. septembra, v
predvidenem času za verouk. Za druge razrede ne bo posebej
vpisa, razen za tiste, ki se prijavljajo prvič. Prosimo tudi za vse
veroukarje elektronski kontakt, da bomo lažje komunicirali, če bi
prišlo do kakšne zaostritve razmer. Veroukarji bodo v prvem tednu
verouka dobili vse potrebno za verouk. Čimprej tudi poravnajte
prispevek za veroučne pripomočke.
Veroukarje vabimo, da se vključijo tudi v otroški pevski
zbor in ministrantsko skupino, mlade pa v animatorsko
skupino.
Vabljeni tudi da se vključite v programe v okviru
Salezijanskega mladinskega centra.

Urnik verouka 2021/22
Urnik A – 1. teden
1. razred
3. razred
4. razred
5. razred

sreda
torek
petek
četrtek

13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30

Urnik B – 2. teden
2. razred
6. razred
7. razred
8. razred

sreda
petek
torek
četrtek

13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00
13.30 – 15.00

16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30

Obvestila za mesec SEPTEMBER
 Stična mladih: v soboto, 18. septembra: ob 10.00 do
22.00.
 Praznik prvega svetega obhajila bo v sobota, 25.
september ob 10.00; v Zabukovju pa ob 14.00.
 Slomškova nedelja: osrednja slovesnost bo pri sv. Jožefu
v Celju, v nedeljo 26. septembra. Ob 15.00 molitvena ura in ob 16.00
sveta maša.
 Srebrna maša našega rojaka Viktorja Ganca bo v nedeljo 3. oktobra.
 V Šmarju bomo konec septembra prekrili streho Marijine cerkve. Za
ta projekt smo se prijavili na občinski razpis, kjer smo bili uspešni.
Občina bo krila polovico, drugo pa moramo zbrati sami. Priporočam se
za denarne prispevke. Pa hvala tistim, ki ste že darovali.
TEDENSKA OZNANILA
 Danes je 24. nedelja med letom. Popoldne ob 16.00 bo molitvena
ura za duhovne poklice in srečanje Združenja Marije Pomočnice.
 V tem tednu začenjamo z rednim veroukom. Za 1. razred bo vpis v
sredo ob 13.30 in 16.00. Pri verouku bodo veroukarji dobili knjige,
delavne zvezke in liturgične zvezke.
 Pri nedeljskih svetih mašah že delimo listke za liturgične zvezke.
Veroukarji naj jih zbirajo in lepijo v liturgične zvezke kot je to že v
navadi.
 Ta teden ima verouk prva skupina: 1., 3., 4. in 5. razred. Ker bo
verouk potekal na 14 dni, bo verouk obsegal 2 šolski uri.
 V torek je praznik Povišanja sv. Križa. Zvečer ob 19.30 bo srečanje
Župnijskega pastoralnega sveta Sevnica.
 V četrtek zvečer ob 19.30 bo srečanje Župnijskega pastoralnega
sveta Zabukovje.
 V petek popoldne ob 17.00 bodo pevske vaje za otroški zbor. Otroci
lepo vabljeni.
 V petek zvečer po maši vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim.
 V soboto popoldne ob 16.00 bo sveta maša v Lončarjevem dolu pri
kapeli.

 V soboto bo v Stični 40. festival Stična mladih. Program bo potekal
od 10.00 do 22.00. Mladi lepo vabljeni.
 Prihodnja je 25. nedelja med letom. Ob 11.30 bo sveta maša na
Grački gori.

 Za čiščenje in krašenje župnijske cerkve je na vrsti Prvomajska,
Kidričeva, Kajuhova in Taborniška ulica. Hvala.

NEDELJA
12. 9.

24. nedelja
med letom
Marijino ime

Ponedeljek
13. 9.
sv. Janez
Zlatousti
Torek
14. 9.
Povišanje
sv. Križa
Sreda
15. 9.
Žalostna MB

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
19.00
8.00
19.00

†
†
†
†
†
†
†
†
†

za farane
Branko Cesar
po namenu družine Svažič-za zdravje
Boštjan, obl. in vsi p. Božičevi iz Dola
Anton, obl. in Marija Mlakar
Milena Gračner, 30. dan
Peter Zupančič
Mihael Kantužar, 7. dan
Ivan Kozmus

Sevnica

8.00 † Rok Zabret
19.00 † Ana Kuhar
† Antonija Grivc, 30. dan

Sevnica

8.00 † Stanko Kozole
19.00 † Anton Jazbec
† Frančiška Jazbec

Četrtek
16. 9.
sv. Kornelij

Sevnica

8.00
19.00

† Ljudmila Jalovec
† Branko Ameršek, 30, dan
† po namenu

Petek
17. 9.
sv. Robert
Sobota
18. 9.

Sevnica

8.00
19.00

Sevnica
Lončarjev
dol
Sevnica
Zabukovje

8.00
16.00
19.00
19.00

†
†
†
†
†
†
†
†

po namenu
Justina Škoberne
Ivan Jeler
družini Mastnak in Kernc, obl.
pokojni Pranjič in Kožul
pokojni Kragl in Šober
Marija Špan
Jožef Perc iz Sperlingena (D)

Sevnica
Podgorje
Šmarje
Zabukovje
Sevnica
Gračka g.
Sevnica

8.00
8.30
9.00
10.00
10.00
11.30
19.00

†
†
†
†
†
†
†

za farane
Angela Pajk, obl. in sorodniki
Ana Koleto, obl.
Ana Erban, obl.
Neža Varlec, Franc in Roman
Jože Vidmar
Franc Švab, obl., družini Brus in
Svažič

sv. Jožef
Kupertinski
NEDELJA
19. 9.

25. nedelja
med letom
sv. Teodor

